
Jaarverslag 2016 Van het secretariaat 

Er is het afgelopen jaar weer veel gebeurd bij onze vereniging. 

Een verdrietige gebeurtenis dit jaar was het overlijden van  ons erelid Adri Bozelie op 22 juli 2016. Zij 
was 30 jaar secretaris, 25 jaar redactielid van het clubblad, 20 jaar coördinator van de oud-
papierdiensten, 13 jaar verenigingscompetitieleider en 10 jaar actief in de recreatiecommissie. Wij 
zullen haar enthousiasme en inzet missen. 

Ook dit jaar is er weer een wijkentoernooi georganiseerd. Dit jaar met mooi weer. Een goede 
opkomst en leuke potjes tennis. Het leverde ons weer een aantal nieuwe leden op. 

Er zijn weer wat gezellige toernooien georganiseerd zoals  het Radboud/Vermeulentoernooi.Het 
kroonjaren-,en het oranjetoernooi. De winter en zomeravondcompetitie. En niet te vergeten de label 
maandagochtend en vrijdagavond 

Er deden dit jaar weer verschillende teams mee aan de competities. 

Er is dit jaar veel gedaan aan het onderhoud van het park. De douches en toiletten zijn opgeknapt en 
zien er weer prachtig uit. De buitenkant van de kantine zit weer strak in de verf .Er hangt een 
buitenklok en de telborden zijn vernieuwd. Alle banen zijn schoongemaakt en zien er weer goed uit. 
Ze kunnen nog een paar jaar mee. 

Zoals u kunt lezen is MTC een gezellige en actieve vereniging. Al deze dingen konden gerealiseerd 
worden door de hulp van vrijwilligers die zich voor de club hebben ingezet. Wij waarderen hun inzet 
voor de vereniging. 

 Alle informatie over de gang van zaken en de activiteiten zijn uitgebreid te vinden op onze website 
www.medemblikkertennisclub.nl  en in de nieuwsbrief die 6 x per jaar digitaal verschijnt 

Op de peildatum 31 januari 2016 bedroeg het aantal leden van MTC in totaal 277. Dit zijn 57 
jeugdleden en 220 senior leden. Het ledenaantal is helaas weer wat gedaald. We hopen met de 
tennis experience week (voorheen het wijkentoernooi) er weer wat leden bij te krijgen. 

 

Els Winters 
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